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  مقدمه
ــد، عصــر ــت عرصــه جدی ــر رقاب ــابع ســر ب و  من

 فاتحـان  کـه  صنعتی بزرگ کشورهاي ست،ا ها سرمایه
 در را ها سرمایهو  منابع از وري بهره د،هستن  عرصه این

ـ  درو  داده قـرار  خود کار سرلوحه  افـراد  وجـود  وپرت
 را توسـعه و  رشد يها چرخ متخصص،و  تحصیلکرده

 ییهـا  نـوآوري و  ابداعات بهو  اند آورده در حرکت به
ـ  یافته دست  ایـن  بـه  دسترسـی  )1380، صـبوحی د (ان

ـ  از را یافتـه  توسعه کشورهاي اقتصاد که ها نوآوري  ون
 ،صـبوحی ( اسـت  کارآفرینی به منوط است کرده زنده

و  کــارآفرینی بــه توجــه اخیــر، يهــا دهــه در .)1380
 نیـاز و  گشته مطرح عالی آموزش سطح در آن آموزش

 توســعه راســتاي در کــارآفرین، آموختگــان دانــش بــه
 در کارآفرینی ترویج جهت پایدار، آموزشی يها برنامه

ــه افــزایش کشــور ــ .اســت یافت ــه جــامع نگــاهی اب  ب
 از جملـه  آن مهم پیامدهاي همه از توانمی کارآفرینی،

بـراي   مهـم  يهـا  آوردره از یکیبه عنوان  زاییاشتغال
 بـه  ،ها  دانشگاه .شد مندهبهر التحصیالن دانشگاهیفارغ
 مستقل يها کارو  کسب ایجاد به مند عالقه جدي طور

 دانشـجویان و  آموختگـان  دانش به نیاز بنابراین. هستند
 از بســیاري هــدفو  اســت یافتــه افــزایش کـارآفرین 

 درو  دانشـجویان  پـرورش  جهـان،  معتبر يها  دانشگاه
 واقــع، در ت.اســ کــارآفرین آموختگــان دانــش نتیجــه

 بـه  آموختگـان  دانـش  يکارآفرینانـه  اسـتعداد  پرورش
 کـارآفرینی ي  توسـعه  منظور به ملی، کار دستور عنوان
 کشـورهاي  يهـا  دانشـگاه و  اقتصـاددانان  توجـه  مورد

ــف ــرار مختل ــه ق ــنو  گرفت ــر، ای ــدنی ام ــعه ازمن  توس
 آموختگــان دانــشو  دانشــجویان میــان در کــارآفرینی

  )1383 مازندرانی، زاهدي( بود. خواهد
ــدیهی  میــان در بیکــاري نــرخ رشــد اســت ب

ــان دانـــش ــترشو  آموختگـ ــاد گسـ ــث آن، ابعـ  باعـ
 نهایـت،  در کـه  شده شغلی امنیت عدمو  سرخوردگی

 کشـور  معنويو  مادي يها سرمایه رفتن هدر به منجر

 افزایش بیکاري، نرخ رشد دنباله بگردد.  می ادهخانوو 
 جامعه شدن تهیو  جامعه کرده تحصیل قشر مهاجرت

 اسـت  هـا  مـدت  که است موضوعی نخبگان، وجود از
 سیاسـتگذاران و  ریـزان  برنامـه  از بسـیاري  توجه مورد

 مشـکالت  از. اسـت  شـده  مختلـف  سطوح در جامعه
 شـده  جامعـه  در بیکاري نرخ رشد به منجر که اساسی

و  صـنعت  بخـش  بـین  فاصـله  وجود به توان می است
 رشـته  در الزم مهـارت  فقدان دانشگاهی، يها آموزش

 نیازهـاي  بـا  هـا  آمـوزش  ایـن  انطباق عدمو  موردنظر
 شــافزای به منجر واملــــع این. نمود اشاره بازارکار
ــرخ مســتمر ــش بیکــاري ن  دانشــگاهی آموختگــان دان

 که مشکالتی ترینهمم از یکی حاضر حال در شود. می
ـــکشوره بیشــتر ــا ايـــــ ــا دنی ــر آن ب  هســتند درگی

ــش بیکــارياســت.  اشــتغال موضــوع ــان دان  آموختگ
 در فعلـی  معضـالت  تـرین  بـزرگ  از یکـی  دانشگاهی

 حـال  در کشـورهاي  از یکـی  نیـز  ایـران . است کشور
 ایجـاد  مسـیر  در عـواملی  تعـدد  با که است ايتوسعه
 در بیکـاري  بحـران  دامنه امروزه. استو رهروب اشتغال
 فکـري  دغدغـه  باعث که است جدي قدري به جامعه

 ایـن  در. اسـت  شـده  کشور مسئولین و ها خانواده اکثر
 بـر  دانشـگاهی  بیکـار  آموختگان دانش انبوه خیل میان
 مناسب ریزيبرنامه عدماست.  افزوده بحران این دامنه
 ناپـذیري جبـران  خسـارت  پذیر، آسیب قشر این براي
   .)1384 صالحی،(. داشت خواهد دنبال به کشور براي

 به اخیر يها دهه در جهان يکشورها اکثر رویکرد
ــوع ــارآفرینی موض ــعو  ک ــارآفرینی، هتوس ــب ک  موج

 در کـارآفرینی  سـعه تو يهـا  سیاست از موجی گردیده
 در کـه  را حلی راه مختلف يکشورها .شود ایجاد دنیا
 ختلـف م مشکالت بر آمدن فائق يبرا گذشته دهه سه

 توســعه انــد، ردهوآ يرو آن بـه  یاجتمــاعو  ياقتصـاد 
ــگ ــارآفرینی فرهن ــام ،ک ــت انج ــا حمای  از الزم يه

و  نیـاز  مـورد  مهـارتی  يهـا  آمـوزش  ارائه ،کارآفرینان
 انجـام  بـه  نیازمنـد  کارآفرین افراد پرورش و شناسایی
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از جملـه ایـن اقـدامات     الزم يها پژوهشو  تحقیقات
 اهمیـت  بنابراین .)1991 همکاران،و  زالی( است بوده
 حـائز  جهـت  این از حاضر پژوهش انجام ضرورتو 

 با یــــکارآفرین وسعهــت مدل ارائه با که است توجه
 شـکاف  ،یدانشـگاه  آموختگـان  دانش اشتغال ویکردر

 توان میو  گردد می شناسایی حوزهو د این بین موجود
 نمود ریزي امهــبرن شکاف این حدفاصل کاهش جهت

 آموختگـان  دانـش  بیکـاري  نـرخ  کـاهش  آن ثمـره  که
  .بود خواهد آینده در دانشگاهی

 
  پژوهش پیشینه

 بـا  تحقیقـی  )1392( سـال  در همکارانو  فراهانی
 کارآفرینی بر موثر عوامل ساختاري معادله تبیین هدف
 بـدنی  تربیت رشته تکمیلی تحصیالت آموختگان دانش

 نشـان  یـق تحق يهـا  یافته .ندداد انجام نور پیام دانشگاه
 آموختگـان  دانش سازمانی مدیریتی يها ویژگی اثر داد
 يهـا  ویژگـی  و اول اولویـت در  کارآفرینی مهارت بر

و  شناختی جمعیت آموزشی،و  تحصیلی روانشناختی،
 .دارنـــد قـــرار بعـــدي يهـــا اولویـــت در محیطـــی

نشـان   )1393( واهــــ خ تحقیق صنعت ايــه افتهـــی
عـدم   لتحصیالن، بـه علـت  ا  در بین فارغ که بیکاري داد

 حـــسط ازار کار، درـب و دانشگاهی انطباق تحصیالت
در  )1392( همکــارانو  حجـازي  دارد. قــرار بـاالیی 

با  کارآفرینی آموزش به این نتیجه رسیدند که پژوهشی
 زنـدگی  کیفیـت  بر شغلی خالقیت واسطه متغیر متغیر

 بررســیبـا   )1393( همکــارانو  انصـاري  تـأثیر دارد. 
 آموختگان دانشو  دانشجویان بازدارنده محیطی لعوام

 کسب مستقل بنگاه تأسیس به گرایش در کشور جوان
 کمبـود  يهـا  مؤلفـه  به این نتیجـه رسـیدند کـه    کارو 

 منابع نشدن تأمین کارآفرینی، يها مهارتو  ها آموزش
 بـه  مثبـت  فرهنگـی و  اجتماعی يها نگرش نبود مالی،

 ضـعف  فنـاوري، و  شدان به دسترسی نبود کارآفرینی،
 بازار نبودن باز دولتی، حمایتی يها برنامهو  ها سیاست

 محیطی عوامل مهمنترین ترتیب به مقرراتو  قوانینو 
 تأسـیس  در آموختگـان  دانـش و  دانشـجویان  بازدارنده

 علیمحمـدي نتـایج تحقیـق   . هستند کارو  کسب بنگاه
 يهـا  آموزش نشان داد که )1392( همکارانو  سیابانی

 از کارآفرینانه نگرش بر کلی اثر بر عالوه اي حرفه فنی
 کنتـرل  مرکـز و  پـذیري ریسـک  میـزان  افزایش طریق

ــی ــراد درون ــت اف ــوزش تح ــرش ،آم ــه نگ  کارآفرینان
تحقیـق جاویـدنیا    نتایج د.ده می افزایش را کارآموزان

ــع کــه داد نشــان )1392(  مهــارت مــالی ضــعف موان
 ایجـاد  جهـت  آنـان  از مالی حمایت عدمو  آموختگان

 بـا  رقابـت  در زنـان  نـاتوانی  احسـاس و  کارو  کسب
 اثـر  ترتیـب  بـه  ،اقتصـاد و  تجـارت  عرصـه  در مردان

 آموختگان مهارت کارآفرینیو  اشتغال موانع گذارترین
    .بودند زنو  مرد کار

ــ ــی در )2004( اواردهـ ــأثیر پژوهشـ ــعه تـ  توسـ
 خطرپـذیري،  طلبـی، اسـتقالل ( کارآفرینی يها مهارت
 و نفـس  بـه  اعتمـاد  درونـی،  کنتـرل  فت،پیشـر  انگیزه

 مورد دانشجویان از نفر 450 کارآفرینی بر را )خالقیت
 رابطــه کــه رســید نتیجــه ایــن بــهو  قــرارداد بررســی

 افـراد  کارآفرینی مهارتو  ها قابلیت این بین مستقیمی
بررسی تحقیقات پیشین بیانگر این اسـت   دارد. وجود

ــرد    ــا رویک ــارآفرینی ب ــعه ک ــدل توس ــه م ــتغال ک اش
آموختگان دانشگاهی کمتر مورد توجه بـوده کـه    دانش
  ین تحقیق مد نظر قرار گرفته است.در ا

توسـعه  ) در پژوهشی تحت عنوان 2008آکپومی (
ــارغ  ــان ف ــارآفرینی در می ــکده ک ــیالن دانش ــا  التحص ه

بـا جامعـه    مدیریت و اقتصادي در نیجریـه وکار/ کسب
 دهدانشــک پـنج  آخـر از  سـال  دانشـجوي  500آمـاري  

- نیجـر  منطقه در دانشگاه پنج در مدیریت/وکار کسب
ــا ــان داد دلت ــه نش ــعه   ک ــارآفرینی در توس ــوزش ک آم

حائز  آنهاوکار  کسبموفقیت کارآفرینی دانشجویان و 
 کـارآفرینی  نیجریه آموزش . از این رو دراستاهمیت 
 موسسـات  بـراي موزشى آبرنامه  شود و درمی توصیه
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ــه (اســت.  شــده تعبیــه عــالی آمــوزش ) در 2015اکپ
کننـده   هدف بررسی تـأثیر تعـدیل  پژوهش خود که با 

هـاي کـارآفرینی و    خودانگیزشی بر رابطه بین مهـارت 
 هاي دولتـی  التحصیالن دانشگاه کارآفرینی در میان فارغ

، به این نتیجـه  ) صورت گرفت2014تا  2009مالزي (
 یرسید که رهبران دولت و مردم مالزي باید راهبردهای

(براي مثـال مشـاوره در مدرسـه) کـه باعـث      مناسب 
تشویق و مشـارکت بیشـتر جوانـان در فعالیـت خـود      

بررسـی تحقیقـات    اشتغالی خواهد شد را تهیه کننـد. 
پیشین بیـانگر ایـن اسـت کـه توسـعه کـارآفرینی در       

آموختگان دانشگاه حائز اهمیت زیادي است کـه   دانش
تـه  در این تحقیق برازش مدل آن مورد توجه قرار گرف

  است
  

  تحقیق شناسی روش
ــز فهد ظلحا از حاضر تحقیق ــاتو  جـ  تحقیقـ

 عنو از حاضر پژوهش کلی دیکررو باشد. می کاربردي
یعنی مبتنی بر دو رویکرد کمی و  میختهآ حقیقت روش

باشد. در بخش نخسـت براسـاس مطالعـات     کیفی می
ــه ــاحبه کتابخان ــپس مص ــه   اي و س ــی ب ــاي تخصص ه

ارآفرینی بـا رویکـرد   توسعه کـ هاي  شناسایی شاخص
مبادرت شده است. آموختگان دانشگاهی  اشتغال دانش

پس از مرحله تحلیـل کیفـی بـه توزیـع پرسشـنامه و      
ها از خبرگان کارآفرینی پرداخته شده و  گردآوري داده

 ريماآ جامعه پژوهش وارد فازي کمی گردیده اسـت. 
ــش شامل کمی بخش در تحقیق ینا  آموختگـــان دانـ

 درو  بـوده  می کاربردي استان گلستانهاي علدانشگاه
 زمینـه  در هـا  دانشـگاه  اسـاتید  شـامل  نیز کیفی بخش

و  دانشـگاهی  خبرگـان  عنـوان  بـه  کارآفرینی مدیریت
در  کارآفرینیو  اشتغال حوزه مدیرانو  نظري خبرگان

 تجربی خبرگان عنوان به ادارات مختلف استان گلستان
 رايـب همصاحب انجام جهت خبرگان انتخاب در .است
 مصـاحبه و  شـد  استفاده هدفمند روش از گیري نمونه

 از نهایـت  در یافـت.  ادامـه  اشباع مرحله تا خبرگان با
حجـم   .گردیـد  استفاده کیفی بخش در نفر 11 دیدگاه

نفر بوده کـه   700جامعه آماري در بخش کمی حدود 
ــمح نفر 248 ادتعد به انکوکر لفرمو طریق از  اسبهـــ

 حجم قتد یشافزاو  طاخ کاهش جهت که یددگر
 هـاینک به توجه با شد. داده ءتقاار نفر 250 به را نمونه

 نیـز و  اي کتابخانه مطالعه هاي روش از پژوهش این در
 اسـتفاده  پرسشـنامه و  مصاحبه نظیر میدانی هاي روش
 بـر  حاضـر  پـژوهش  که کرد بیان توان می است، شده

 -پیمایشی پژوهش یک ها داده گردآوري روش اساس
از روش تحلیل  پژوهش کیفی بخش در است. قطعیم

 بـا  آشـنایی  جهت Maxqdaافزار  محتواي کیفی در نرم
 رویکـرد  بـا  کـارآفرینی  توسـعه  مشـی  خـط  هاي مولفه

ــتغال ــش اش ــان دان ــگاهی آموختگ ــخیصو  دانش  تش
روش تحلیل دلفـی   .استفاده گردید پژوهش متغیرهاي

قـرار  هـا مـورد اسـتفاده     فازي جهت اعتباریابی مقولـه 
مدل توسعه کارآفرینی با رویکرد  یطراح يبراگرفت. 

 يمدلسـاز  روشاز  آموختگان دانشگاهی اشتغال دانش
اده شده است. در واقع بـا  ــــي استفریتفس-يساختار

هـا   استفاده از این روش تاثیر یک مقوله بر سایر مقوله
هـا را   توان روابـط مقولـه   رو می شود. از این بررسی می

ها ارائه کرد  تفسیري از آن-دلی ساختاريشناسایی و م
ها را براساس قدرت نفـوذ و میـزان    و در نهایت مقوله

به ایـن منظـور بـا تشـکیل      بندي نمود. وابستگی طبقه
) و پـس از آن  SSIM( 1ماتریس خودتعاملی ساختاري

) و در نهایت مـاتریس  RMتشکیل ماتریس دستیابی (
ابعـاد و   بنـدي دسترسی نهایی، تعیین روابـط و سـطح  

ــه ــان  مقول ــا امک ــد.   ه ــذیر ش و  هاداده تحلیل جهتپ
 رماآو  توصیفی رماآ يهاروش از افهدا به ستیابید
 از ستارا ینا در ستا کرذ نشایا شد. دهستفاا ستنباطیا

   .شد استفاده Smart PLS ارفزا منر
 

                                                             
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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  هایافته
 کدگـذاري  ،ها داده بررسیو  مصاحبه انجام از پس

 43و  مقولـه  9 نیک تحلیل محتوا،آنها و استفاده از تک
 تنهــا هــا آن بــین از کــه شــدند شناســایی مقولــه زیــر

 اول رانـد  در "هـا  دانشـگاه  سازيالمللیبین" زیرمقوله
 دلیل به دوم راند درو  گردید حذف فازي دلفی تحلیل

 بـود  7/0 از بیشـتر  هـا  شـاخص  تمـامی  مقدار که این
  گردید. متوقف فازي دلفی تحلیل

 محاسـبه  عـاملی  بار ها زیرمقوله اییرو سنجش جهت
 است. شده داده نشان 1 جدول در آن نتیجه که گردید
 از شـده  مشاهده يها  همبستگی معناداري بررسی براي

ـ  جهت سازيخودگردان روش  آمـاره  آوردن دسـت ه ب
 مقـدار  اگر %5 خطاي سطح در است. شده استفاده تی

 شاهدهم يها  همبستگی باشد 96/1 از بزرگتر تی آماره
  است. معنادار شده

  

  ها  گویه عاملی بار بررسی -1 جدول
 تی آماره بارعاملی  ها  زیرمقوله  ها  گویه ها  مقوله

 آموزشی یکپارچه نظام
 کارآفرینانه

Q1 88/43 888/0 کارآفرینانه کاربردي آموزش 

Q2  641/89 936/0 اي رشته بین نگاه با ها  رشته در بازنگري 

Q3  152/29 833/0 مستمر آموزشی هاي برنامه اجرايو  دهی سازمان 

Q4  967/20 824/0 دور راه از آموزشی هاي برنامه ارائه 

Q5  138/34 847/0 آموزشی گروهی فضايو  محیط سازي فراهم 

Q6  104/20 802/0 دانشگاهی اساتید انتصاب در ساالري شایسته 

 کارآفرینانه رهبري

Q7  
 دانشجویان علمی، هیئت (اعضاي انکارکن کارآفرینانه مدیریت

 کارکنان)و 
795/0 68/21 

Q8  362/31 864/0 دانشگاه استقالل حفظ 

Q9  175/29 887/0 کارآفرینی بر مبتنی سازمانی درون مدیریت 

Q10  049/35 855/0 کارآفرینی بر مبتنی سازمانی برون مدیریت 

Q11  826/33 862/0 گذاران سرمایهو  دولتی تسهیالت جذب 

 کارآفرینی توسعه

Q12  745/74 929/0 ارتباطاتو  اطالعات فناوري استقرار 

Q13  562/56 933/0 کارآفرینی حوزه در مجازي آموزشی هاي دوره برگزاري 

Q14  099/23 883/0 فنی دانش به دستیابی جهت اطالعاتی سامانه وجود 

Q15  608/48 906/0 کارآفرینی حوزه در منابع تخصیصو  تامین 

 کارآفرینانه انداز چشم
 دانشگاه

Q16  176/33 860/0 کارآفرینانه مأموریتو  راهبرد 

Q17  049/26 820/0 کارآفرینانه نگر آینده راهبردهايو  انداز  چشم داشتن 

Q18  635/13 825/0 کارآفرینانه بلندمدتو  مدت کوتاه اهداف تعیین 

Q19  881/21 825/0 گریتحماو  منعطف يستهاسیا تدوین 

 پذیري اشتغال
 آموختگان دانش

Q20  034/35 911/0 آکادمیک هاي مهارتو  دانش ارتقاء 

Q21  353/60 899/0 کار محیط با مرتبط هاي مهارتو  دانش افزایش 

Q22  711/18 810/0 فردي بینو  فردي ارتباطی هاي مهارت تقویت 

Q23  964/2 569/0 افراد توانمنديو  پذیري مسئولیت 

 فرهنگ ستقرارا
 کارآفرینانه

Q24  915/30 878/0 ییشکوفادخوو  شدرو  اییگر لکما فرهنگ استقرار 

Q25  64/17 815/0 کارآفرینی به نگرش تغییر 

Q26  569/26 870/0 کارآفرینانه یکپارچه فرهنگ ایجاد 
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Q27  854/34 886/0 آموختگان دانش مشارکتی فرهنگ استقرار 

 هاي  زیرساخت
 دانشگاهی

Q28  622/23 854/0 نیاز مورد مالی منابع تامین 

Q29  891/5 556/0 مناسب تجهیزاتو  امکانات تامین 

Q30  986/35 853/0 افزاري سختو  افزاري نرم هاي زیرساخت ارتقاء 

Q31  125/5 590/0 اي شبکه هاي زیرساخت استقرار 

Q32  289/3 595/0 موجود هاي زیرساخت اصالحو  تقویت 

 کارآفرینانه یویژگ
 آموختگان دانش فردي

Q33  66/15 755/0 کارآفرینی روحیه 

Q34  13/48 893/0 فردي استقالل داشتن 

Q35  054/2 597/0 کار انجام در اشتیاق 

Q36  706/20 844/0 تغییرات با خود سازگاري 

Q37  434/31 897/0 نفس به اعتماد داشتن 

Q38  244/23 852/0 ورينوآو  ایده خلق به داشتن عالقه 

 نوآورانه هاي پژوهش

Q39  015/32 835/0 نوآورانه تحقیقات ارائه 

Q40  331/5 535/0 اي رشته بین هاي پژوهش 

Q41  73/14 825/0 کاربردي) (پژوهش دانش سازي تجاري 

Q42  302/3 578/0 نوآورانه تحقیقات اجراي سنجی امکان 

  

  
 آموختگان دانشگاهی توسعه کارآفرینی با رویکرد اشتغال دانش یاتیعمل ي اولیهالگو -1شکل 

 يها  رساختیز
 یدانشگاه

 هنانیانداز کارآفر چشم
 دانشگاه

 یآموزش کپارچهینظام 
 نانهیکارآفر

 نانهیکارآفر يرهبر

استقرار فرهنگ 
 نانهیکارآفر

  ینیتوسعه کارآفر

 نانهیکارآفر  یژگیو
 آموختگان دانش يفرد

 نوآورانه يها پژوهش

 يریپذ اشتغال
 آموختگان دانش
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 کلیه شودمی مشاهده 1 جدول در که طوري همان
 درو  بـوده  5/0 از بیشـتر  عاملی بارهاي داراي هاگویه
 .هسـتند  برخـوردار  مناسـبی  روایـی  از هـا گویه نتیجه

 از بـاالتر  ها گویه تی آماره که این به توجه با همچنین
. هستند معنادار متغیرها همبستگی پس باشد، می 96/1

 شکل در شده شناسائی متغیرهاي سطوح نهائی الگوي
 روابـط  فقط نگاره این در است. شده داده نمایش ذیل

و  زیـرین  سـطح  عناصـر  بـر  سطح هر عناصر معنادار
 نظر در سطر هر عناصر معنادار درونی روابط همچنین

  .است شده گرفته
دهنده  ) که نشانAVE( استخراج انسیوار نیانگیم

ـ  یهمبستگ زانیم  خـود  يهـا  سـازه بـا شـاخص    کی
ــادیر  مــی ــی (باشــد و مق ــایی ترکیب ــاي  )CRپای و آلف

  نشان داده شده است.  2کرونباخ متغییرها در جدول 
  

 اشتغال رویکرد با کارآفرینی توسعه هاي سازه درونی اعتبار -2 جدول

 کرونباخ آلفاي )CR( ترکیبی اییپای AVE ها مقوله

 885/0 921/0 744/0 کارآفرینانه فرهنگ استقرار
 788/0 866/0 629/0 آموختگان دانش پذیري اشتغال

 933/0 952/0 834/0 کارآفرینی توسعه

 906/0 930/0 728/0 کارآفرینانه رهبري

 703/0 809/0 572/0 دانشگاهی هاي  زیرساخت

 927/0 943/0 733/0 ارآفرینانهک آموزشی یکپارچه نظام
 855/0 900/0 617/0 آموختگان دانش فردي کارآفرینانه ویژگی

 630/0 772/0 573/0 نوآورانه هاي پژوهش

 853/0 900/0 693/0 دانشگاه کارآفرینانه انداز چشم

  
  مقادیر روایی متقاطع افزونگی و اشتراکی -3جدول 

 روایی متقاطع افزونگی ع اشتراکیروایی متقاط ضریب تشخیص هاي اصلی سازه

 355/0 491/0 514/0 استقرار فرهنگ کارآفرینانه
 240/0 376/0 602/0 آموختگان پذیري دانش اشتغال

 445/0 581/0 455/0 توسعه کارآفرینی

 339/0 475/0 587/0 رهبري کارآفرینانه

 83/0 219/0 0/0 هاي دانشگاهی  زیرساخت

 344/0 480/0 531/0 آفرینانهنظام یکپارچه آموزشی کار
 228/0 364/0 454/0 آموختگان ویژگی کارآفرینانه فردي دانش

 84/0 220/0 340/0 هاي نوآورانه پژوهش

 304/0 440/0 0/0 انداز کارآفرینانه دانشگاه چشم

  
 از بزرگتر )AVE( شده استخراج انسیوار نیانگیم

 آلفـاي  دارد. وجود راــهمگ روایی بنابراین. است 5/0
 نـــبنابرای بوده 7/0 از بزرگتر متغیرها تمامی کرونباخ

 نیز )CR( ترکیبی پایایی مقدار است. تأیید مورد پایایی
 7/0 آستانه از موارد تمامی درو  است AVE از بزرگتر

 است. رقرارــــب نیز سوم رطـش بنابراین است بزرگتر
 نیکــتک با علی ساختار یک براساس متغیرهاي رابطه

 مـدل  اسـت.  شده آزمون PLS جزئی مربعات حداقل
 در اسـت.  دهــش داده نمایش  شکل در پژوهش کلی
 اسـت  Smart PLS افـزار  نـرم  خروجـی  که مدل این
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 رهاــمتغی استاندارد عاملی بار به مربوط نتایج خالصه
 سـتراپینگ ا بـوت  مقـدار و  تـی  آماره است. شده ارائه

 آمـده   شـکل  در نیـز  روابـط  معنـاداري  سنجش براي
  است.

  

 
  جزئی مربعات حداقل روش با مدل اعتبارسنجی خروجی .2 شکل

  
  استراپینگ) (بوت جزئی مربعات حداقل روش با متغیرها روابط معناداري -3 شکل

  
 ها مقوله ریتاث استاندارد یاملع هايبار اینکه به توجه با

ـ ن تی آماره مقدار نیهمچنو  9/0 از کمتر  از بیشـتر  زی
 %95 نـان یاطم بـا  نیبنـابرا  ،است آمده بدست 96/1±

و  مثبـت  ریتـاث  هـم  بـر  هـا  مقوله که کرد ادعا توان یم
  د.ندار يارمعناد

 هـا  مقولـه  سـاختاري  مـدل  برازش براي نهایت در
 گیـزر -اسـتون  شاخص ، تعیین ضریب شاخص
ــاخصو   ــویی ش ــرازش نیک ــتفاده GOF ب  اس
 اعداد اشتراکی،و  افزونگی متقاطع روایی براي .گردید.

-همـان  هستند. مدل مناسب کیفیت دهنده نشان مثبت

 .Error! Reference source not found در که طور
 هاي سازه یتمام براي ر مقادي این است مشاهده قابل

 مقـادیر  همچنـین  اسـت.  آمده دسته ب مثبت پژوهش
 از بزرگتـر  یـا  35/0 تـا  15/0 رنـج  در عموماً متغیرها

 ینیشـب یپ قـدرت  بنـابراین  اسـت.  آمده دسته ب 35/0
 بـرآورد  يقـو  تـا  متوسـط  بصورت پژوهش هاي سازه

 پژوهش مدل يها مقوله  تعیین ضریب شود. می
ــوب ــی مطل ــد. م ــ باش ــریب دارمق ــین ض ــعه تعی  توس

 شـده  گـزارش  713/0 اشـتغال  رویکـرد  با کارآفرینی
  است. قبولی قابل مقدار که است
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 حـداقل  تکنیـک  در مـدل  بـرازش  شـاخص  مهمترین
 شـاخص  ایـن  است. GOF شاخص جزیی مجذورات

 مـدل  بخش ود رـه که یکل مدل برازش یبررس يبرا
 همحاسـب  کنـد،  مـی  ارزیابی را يساختارو  يریگ اندازه

 ضرب حاصل جذر از استفاده با شاخص این گردد می
ــانگین« ــانگین«و  » شــاخص می ــاي شــاخص می  ه

   :شود می محاسبه »افزونگی

 
ــاخص  همکــارانو  تننهــاوس توســط GOF ش

 سه )2009( همکارانو  وتزلس گردید. ابداع )2004(
 ضعیف، مقادیر عنوان به را 36/0و  25/0 ،01/0 مقدار

 بنـابراین  انـد.  نمـوده  معرفی Gof براي قوي و متوسط
 بوده 45/0 با برابر مطالعه این در برازش نیکویی مقدار

 مطلـوبی  بـرازش  از مدل است که این دهنده نشان که
   ها این مدل هاي  بر اساس یافته است. برخوردار

انـداز   چشـم دو مؤلفه مدل از سـمت چـپ یعنـی    
بـر   یدانشـگاه  يهـا    رساختیزو  دانشگاه نانهیکارآفر
ــهیکارآفر یآموزشــ کپارچــهینظــام  ــر  نان ــرو ب  يرهب
دو مؤلفـه  داري دارد. تـأثیر مثبـت و معنـی    نانهیکارآفر

 يرهبـــرو  نانــه یکارآفر یآموزشــ  کپارچــه ینظــام  
تـأثیر   نانـه یبر اسـتقرار فرهنـگ کارآفر   نیز نانهیکارآفر

شـود  . در ادامه مدل مشاهده میدار دارندمثبت و معنی
بـر  قرار دارد کـه   نانهیاستقرار فرهنگ کارآفرکه مؤلفه 

تأثیرگذار است. از طرفی مؤلفه اخیر  ینیتوسعه کارآفر
 يفـرد  انهــنیکارآفر یژگیبر و ینیتوسعه کارآفر یعنی
تأثیرگـذار   نوآورانـه  يها  بر پژوهشو  آموختگان دانش

بـه   آموختگـان  دانـش  يریپذ بر اشتغال است و این دو
  دار هستند.ثیر مثبت و معنیعنوان متغیر نهایی تأ

 
  دهاپیشنو  گیري نتیجه

انـداز   چشممواردي مانند وجود نتایج نشان داد که 
 یدانشـگاه  يها   رساختیز، وجود دانشگاه نانهیکارآفر

در  نانـه یکارآفر یآموزشـ  کپارچـه ینظـام  باعث ایجاد 

اسـتقرار فرهنـگ    دانشگاه شده ك این خود منجر بـه 
شـود. در ایـن راسـتا    شگاه میدر سطح دان نانهیکارآفر

 گیرد کـه باعـث  توسعه کارآفرینی دانشگاهی شکل می
ــعه و در بـــین  يفـــرد نانـــهیکارآفر یژگـــیتوسـ

شود. می نوآورانه يها  پژوهش خلقو  آموختگان دانش
 يریپـذ  اشـتغال هـا باعـث توسـعه    برآیند ایـن مؤلفـه  

ــابراین در دانشــگاهی مــی آموختگــان دانــش شــود. بن
ه کارآفرینی در آمـوزش عـالی الزم   سیاسگذاري توسع

در ها و عناصر مورد توجه قرار گیـرد.  است این مؤلفه
هاي مشابه این تحقیق برخی مطالعات پیشین نیز مؤلفه

مورد توجه قرار گرفته که همراسـتا بـا نتـایج تحقیـق     
تــاثیر تــوان بــه بــه عنــوان نمونــه مــی حاضــر اســت.

یکپارچــه انــداز کارآفرینانـه دانشــگاه بـر نظــام    چشـم 
ــه ــاثیر ، )1393، خــواه صــنعت( آموزشــی کارآفرینان ت

هاي دانشگاهی بر نظام یکپارچـه آموزشـی     زیرساخت
ــه ــاران ( کارآفرینان ــدپور و همک ــأثیر )1394، احم ، ت
 هــاي دانشــگاهی بــر رهبــري کارآفرینانــه  زیرســاخت

تــاثیر نظــام یکپارچــه ، )2018 ،حســینی و همکــاران(
 ار فرهنـگ کارآفرینانـه  آموزشی کارآفرینانه بـر اسـتقر  

ــاران ( ــان و همکـ ــري  ، )1389( ،اوالدیـ ــاثیر رهبـ تـ
انصـاري و  ( کارآفرینانه بر استقرار فرهنگ کارآفرینانه

تاثیر توسـعه کـارآفرینی بـر ویژگـی     ، )1393، فکوري
هاي  تاثیر پژوهش و )2004، هاوارد(کارآفرینانه فردي 

بیـر و  ( آموختگـان  پـذیري دانـش   نوآورانه بـر اشـتغال  
  اشاره کرد.) 2016 ،کارانهم

 پیشــنهاداتی پـژوهش،  از حاصــل نتـایج  براسـاس 
  گردد: می ارائه ذیل شرح به کاربردي

 کارآفرینانـه  آموزشـی  یکپارچه نظام استقرار جهت، 
 آمـوزش  ارائـه  بـه  ربط ذي مدیران شود می پیشنهاد

 نگـاه  با ها رشته در بازنگريو  هکارآفرینان کاربردي
ــین ــته ب ــد. اي رش ــی ســازمان بپردازن  اجــرايو  ده

 هـاي  برنامـه  ارائـه و  رمسـتم  آموزشـی  هـاي  برنامه
ــی ــز دور راه از آموزش ــاثیر نی ــی ت ــعه در مثبت  توس
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 آموختگــان دانــش اشــتغال رویکــرد بــا کــارآفرینی
  داشت. خواهد دانشگاهی

 شـود،  مـی  پیشنهاد کارآفرینانه رهبري خصوص در 
 قـادر  کارکنـان  کارآفرینانـه  مدیریت کارگیري  به با

  نمایند. حفظ را دانشگاه استقالل باشند
 فنـاوري  اسـتقرار  بـه  مبـرم  نیـاز  کارآفرینی توسعه 

 برگـزاري  بـا  مهـم  ایـن  دارد. ارتباطاتو  اطالعات
و  کـارآفرینی  حـوزه  در مجازي آموزشی هاي دوره

 قابـل  فنی دانش به دستیابی جهت اطالعاتی سامانه
  بود. خواهد حصول

 انـداز  چشـم  یـک  همربوطـ  مدیران شود می پیشنهاد 
 مهـم  ایـن  بگیرند. نظر در دانشگاه براي کارآفرینانه

ــرد ایجــاد ســبب ــه مأموریــتو  راهب  در کارآفرینان
ــت ــعه جه ــارآفرینی توس ــا ک ــرد ب ــتغال رویک  اش

   شد. خواهد دانشگاهی آموختگان دانش
 بـه  نآموختگـا  دانش پذیري اشتغال که است بدیهی 

ــل ــادي عوام ــن از دارد. بســتگی زی  شــنهادپیو ر  ای
و  آکادمیـک  هـاي  مهـارت و  دانش ارتقاء با شود می

 به ،کار محیط با مرتبط هاي مهارتو  دانش افزایش
 فـردي  بـین و  فـردي  ارتبـاطی  هاي مهارت تقویت

  شود. پرداخته
 ــی ــل از یک ــم عوام ــر، مه ــتقرار دیگ ــگ اس  فرهن

 پیشـنهاد  خصـوص  ایـن  در لـذا  اسـت.  کارآفرینانه
-لکما فرهنگ اراسـتقر  بـا  ربط ذي مدیران شود می
 تغییـــر  در ســـعی شکوفاییدخوو  شدرو  ییاگر

 فرهنـگ  ایجـاد  بـا و  داشـته  کـارآفرینی  بـه  نگرش
 مشـارکتی  فرهنـگ  اسـتقرار و  کارآفرینانه یکپارچه

 بــا کــارآفرینی توســعه مقــدمات آموختگــان دانــش
 فراهم را دانشگاهی آموختگان دانش اشتغال رویکرد
  آورند.

 پیشـنهاد  اهیدانشـگ  هـاي   زیرسـاخت  خصوص در 
 اي بودجـه  هـاي  برنامـه  تـدوین  بـا  مدیران شود می

 نماینـد.  اقـدام  نیـاز  مـورد  مـالی  منابع تامین جهت

 اشـتغال  رویکرد با کارآفرینی توسعه الزمه همچنین
 مناسـب  تجهیزاتو  امکانات تامین آموختگان دانش

 افزاري سختو  افزاري نرم هاي زیرساخت ارتقاءو 
  است. دانشگاه در
 فــــردي کارآفرینانــــه  ویژگــــی وصخصــــ در 

 دانشـگاهی  مدیران شود می پیشنهاد آموختگان دانش
 افـراد  کـارآفرینی  روحیـه  ارتقـاء و  ایجاد به نسبت

   نمایند. اتخاذ را تدابیري
 توسـعه  جهـت  نوآورانـه  هاي پژوهش خصوص در 

 آموختگــان دانــش اشــتغال رویکــرد بــا کــارآفرینی
 تحقیقـات  ئـه ارا با ربط ذي مدیران شود می پیشنهاد

ــه ــاري در نوآوران ــا همک ــجویان ب ــامو  دانش  انج
ــژوهش ــاي پ ــین ه ــته ب ــعی ،اي رش ــت در س  تقوی
  باشند. داشته را نآ به مربوط ابعادو  کارآفرینی
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Abstract 

The aim of this study was to fit the entrepreneurship development model with the 
employment approach of university graduates. The method of the present research is 
descriptive-survey and applied from the perspective of the purpose. The method of data 
collection is field and library method. Sampling method is simple random sampling. The target 
population in the quantitative section that has been done to validate and present the initial 
research model includes university graduates and also in the qualitative section, which is to 
achieve research categories includes expert university professors in the field of entrepreneurship 
management and expert managers in the field of employment and entrepreneurship in Golestan 
Province. The samples were calculated through Cochran's formula to 248 people, which was 
increased to 250 to reduce the error and increase the accuracy of the sample size. To collect 
data, the field method was used as a semi-structured interview and a researcher-made 
questionnaire. To validate the components, the Delphi method in order to validity assessment, 
the value of t-statistic was used. The least squares method and SmartPLS software were used to 
analyze the data. The results showed that the components such as integrated entrepreneurial 
education system, entrepreneurial leadership, entrepreneurship development, university 
entrepreneurial perspective, graduate employability, establishment of entrepreneurial culture, 
academic infrastructure, graduate individual entrepreneurial characteristics, and innovative 
research have a positive and significant effect on entrepreneurship development. 
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